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SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dornite 25 mg potahované tablety
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje doxylamini hydrogenosuccinas 25 mg.
Pomocné látky se známým účinkem:
Jedna potahovaná tableta obsahuje 158,34 mg laktózy (ve formě monohydrátu) a 0,61 mg – 1,36 mg
sodíku.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta
Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 12 mm x 6 mm s půlicí rýhou
na jedné straně.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné
dávky.
4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Krátkodobá symptomatická léčba příležitostné insomnie u dospělých (problémy s usínáním a
probouzením se v noci).
4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Dospělí:
- 25 mg doxylamin-hydrogen-sukcinátu denně
- 50 mg doxylamin-hydrogen-sukcinátu denně jako maximální dávka při vážných poruchách
spánku
Tablety se mají užívat půl hodiny až hodinu před spaním.
U akutních poruch spánku má být léčba pokud možno omezena na jednorázové podání.
Délka léčby má být co nejkratší. Obecně platí, že délka léčby se může pohybovat od několika dnů do
jednoho týdne. Léčba má být přerušena nejpozději po dvou týdnech denního užívání.
Zvláštní populace
U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater, starších nebo oslabených pacientů, kteří jsou citlivější
na účinky doxylaminu, je třeba dávku snížit.
V případě dávek, které nejsou tímto přípravkem možné, je třeba zvolit jiné přípravky, které jsou k
dispozici.
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Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost doxylaminu k léčbě poruch spánku u dětí a dospívajících do 18 let nebyla
stanovena. Proto se doxylamin nemá používat u dětí a dospívajících do 18 let.
Způsob podání
Perorální podání.
Tableta se zapíjí sklenicí vody.
4.3
4.4

Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku, jiná antihistaminika nebo na kteroukoli pomocnou látku
uvedenou v bodě 6.1
Akutní astmatický záchvat
Glaukom s uzavřeným úhlem
Feochromocytom
Hypertrofie prostaty s retencí moči
Akutní intoxikace alkoholem, léky na spaní nebo proti bolesti a psychotropními léčivými
přípravky (neuroleptika, trankvilizéry, antidepresiva, lithium)
Epilepsie
Souběžná léčba inhibitory MAO (viz bod 4.5)
Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Dornite má být užíván s opatrností u pacientů s:
Poruchou funkce jater
Poruchou funkce ledvin
Možnou poruchou srdeční činnosti a hypertenzí
Chronickými respiračními problémy a astmatem
Gastroezofageálním refluxem
Stenózujícím peptickým vředem
Pyloroduodenální obstrukcí
Zvláštní pozornost má být věnována pacientům s neurologicky zjevnými poraněními v mozkové kůře
a křečemi v anamnéze, protože již podání malých dávek doxylaminu může vyvolat grand mal.
Doporučují se kontroly EEG. Současná léčba epileptických záchvatů během léčby přípravkem Dornite
nemá být přerušena.
Během léčby antihistaminiky byly hlášeny změny EKG, zejména repolarizační poruchy, proto se
doporučuje pravidelné sledování srdeční funkce. To platí zejména pro starší pacienty a pacienty s již
existujícím srdečním poškozením. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také pacientům s arteriální
hypertenzí, protože antihistaminika mohou způsobit zvýšení krevního tlaku.
Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů nad 65 let vzhledem k nežádoucím účinkům tohoto přípravku
(viz bod 4.2). Bylo také zaznamenáno zvýšené riziko pádu u starších pacientů (viz bod 4.8).
Pacienti si musí zajistit, aby byla po užití přípravku Dornite dodržena dostatečná délka spánku (po
dobu nejméně 8 hodin), aby se následující ráno zamezilo snížení nebo narušení schopnosti reagovat.
Interference s diagnostickými testy
Doxylamin může interferovat s testy na alergeny:
Inhalační provokační testy s histaminem nebo antigenem: testovací odpověď může být potlačena
Antigenní kožní testy: možné potlačení otoku a zánětlivé reakce
Doporučuje se vysadit tento přípravek tři dny před provedením těchto testů.
Přípravek Dornite obsahuje laktózu a sodík.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo
malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.
4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace
Při současném podávání doxylaminu a inhibitorů monoaminoxidázy může dojít k hypotenzi a depresi
centrálního nervového systému a respiračních funkcí. Současná léčba inhibitory MAO je proto
kontraindikována (viz také bod 4.3).
Kombinace vyžadující opatrnost při použití
Při současném užívání doxylaminu a dalších léčivých přípravků může dojít k útlumu CNS (např.
některá neuroleptika, trankvilizéry, antidepresiva, hypnotika, analgetika, anestetika, antiepileptika,
myorelaxancia, jiná antihistaminika).
Alkohol může nepředvídatelně změnit účinek doxylaminu. Je tedy třeba se mu vyhnout.
Při současém užívání doxylaminu a dalších léčivých přípravků s anticholinergní aktivitou může dojít
ke zvýšení jejich účinku (např. atropin, biperiden, tricyklická antidepresiva), což může způsobit např.
paralytický ileus, retenci moči nebo akutní glaukom.
Účinnost následujících léčivých přípravků může být snížena:
fenytoin,
neuroleptika.
Při současném užívání doxylaminu
a antihypertenziv s centrálním účinkem, jako je guanabenz, klonidin, alfa methyldopa, může dojít
ke zvýšené sedaci,
mohou být sníženy příznaky počátečního poškození vnitřního ucha způsobené ototoxickými
léčivými přípravky (např. aminoglykosidy, salicyláty, diuretika),
lze získat falešně negativní výsledky při kožních testech,
epinefrin nemá být podáván, protože může vést k dalšímu poklesu krevního tlaku (reverzace
adrenalinu). Závažné šokové stavy mohou být léčeny norepinefrinem (viz bod 4.9). Proto je třeba
se vyvarovat souběžné léčby epinefrinem.
4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
V epidemiologických studiích s doxylamin-sukcinátem nebyly získány důkazy o kongenitálních
malformacích u člověka. Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska reprodukční toxicity (viz
bod 5.3). Jako preventivní opatření je vhodné vyhnout se užívání přípravku Dornite během těhotenství.
Kojení
Vzhledem k tomu, že se léčivá látka tohoto přípravku vylučuje do mateřského mléka, má být během
léčby přípravkem Dornite přerušeno kojení.
Fertilita
Nejsou k dispozici žádné údaje o možných účincích doxylaminu na fertilitu u člověka. Studie na
zvířatech neprokázaly žádné účinky na fertilitu ani při dávkách, které jsou daleko vyšší než dávky
doporučené v klinické praxi (viz bod 5.3).
4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dornite má výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. I když je přípravek užíván podle
doporučení, může tento léčivý přípravek změnit schopnost reagovat v takové míře, že je narušena

schopnost aktivně se účastnit silničního provozu nebo obsluhovat stroje. To platí ještě více v
kombinaci s alkoholem.
Proto se nesmí řídit a obsluhovat stroje nebo provádět jiné nebezpečné činnosti - přinejmenším během
první fáze léčby.
4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže s frekvencí podle následujících konvencí: velmi časté (≥1 / 10),
časté (≥1 / 100 až <1/10), méně časté (≥1 / 1,000 až <1/100), vzácné 1/10 000 až <1/1 000), velmi
vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: poruchy krve ve formě leukopenie, trombocytopenie, hemolytické anémie, aplastické
anémie a agranulocytózy.
Endokrinní poruchy
Není známo: U pacientů s feochromocytomem může podávání antihistaminika vést k uvolnění
katecholaminů.
Poruchy metabolismu a výživy
Není známo: ztráta chuti k jídlu nebo zvýšená chuť k jídlu.
Psychiatrické poruchy
Není známo: narušená koncentrace, deprese, prodloužený reakční čas.
Existuje také možnost "paradoxních" reakcí, jako je neklid, vzrušení, tenze, insomnie, noční můry,
zmatenost, halucinace, tremor.
Po delším každodenním užívání se mohou v případě náhlého přerušení léčby znovu objevit zvýšené
poruchy spánku.
Poruchy nervového systému
Vzácné: záchvaty.
Není známo: závratě, ospalost, bolest hlavy.
Poruchy oka
Není známo: obtížné zaostření, zvýšený nitrooční tlak.
Poruchy ucha a labyrintu
Není známo: vertigo, tinitus.
Srdeční poruchy
Není známo: tachykardie, arytmie, zhoršení stávajícího srdečního selhání a změny EKG.
Cévní poruchy
Není známo: hypotenze, hypertenze.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Není známo: respirační funkce může být zhoršena vyšší sekrecí hlenu, bronchiální obstrukcí a
bronchospasmem. Pocit nosní kongesce.
Gastrointestinální poruchy
Velmi vzácné: život ohrožující paralytický ileus.
Není známo: zácpa, nauzea, zvracení, průjem, bolest v epigastriu, sucho v ústech.
Poruchy jater a žlučových cest
Není známo: dysfunkce jater (cholestatická žloutenka).

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Není známo: alergické kožní reakce a fotosenzitivita.
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Není známo: svalová slabost.
Poruchy ledvin a močových cest
Není známo: poruchy močení.
Celkové poruchy a stavy v místě aplikace
Není známo: slabost, poruchy regulace teploty těla.
Poznámka:
Frekvence a závažnost nežádoucích účinků může být snížena opatrným a individuálním
přizpůsobením denních dávek.
Riziko nežádoucích účinků je u starších pacientů vyšší, stejně tak jako u této populace hrozí zvýšené
riziko pádu.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9

Předávkování

V zásadě platí, že je vždy třeba počítat s užitím více druhů přípravků, například při požití různých léků
se sebevražedným úmyslem.
Symptomy předávkování a intoxikace
somnolence až kóma, někdy vzrušení a delirantní stavy
anticholinergní účinky: rozmazané vidění, akutní glaukom, absence střevní motility, retence moči
kardiovaskulární: hypotenze, tachykardie nebo bradykardie, ventrikulární tachyarytmie, srdeční a
oběhové selhání
hypertermie nebo hypotermie
epileptické záchvaty
respirační komplikace: cyanóza, útlum dechu, zástava dechu, aspirace
Léčba předávkování
Léčba je symptomatická a podpůrná, založená na obecných zásadách postupu při předávkování, s
následujícími specifickými opatřeními:
v případě perorálního užití většího množství co nejčasnější výplach žaludku nebo indukované
zvracení.
analeptika jsou kontraindikována, protože doxylamin může snížit práh pro vznik křečí, a tím
zvýšit riziko záchvatů.
při hypotenzi se nemají používat látky jako je epinefrin, kvůli paradoxní reakci, ale látky typu
norepinefrinu (např. kontinuální infuze norepinefrinu) nebo angiotensinamid. Je třeba se
vyvarovat užití beta blokátorů, protože zvyšují vazodilataci.
anticholinergní symptomy mohou být léčeny podáním fyziostigmin-salicylátu (1-2 mg i.v.)
(možné opakované podání); je však třeba se vyvarovat rutinního používání kvůli závažným
nežádoucím účinkům.
v případě opakovaných epileptických záchvatů jsou indikována antikonvulziva spolu s umělou
plicní ventilací z důvodu respirační deprese.

-

forsírovaná diuréza má nízkou účinnost, protože antihistaminika se v moči vyskytují pouze v
malém množství. Nicméně hemodialýza a peritoneální dialýza mohou být užitečné, pokud nelze
vyloučit kombinovanou intoxikaci.

Ve velmi vzácných případech byla po předávkování zaznamenána rhabdomyolýza, která by mohla
vést až k renálnímu selhání. Vzhledem k tomu je opodstatněné systematické hodnocení na základě
stanovení aktivity kreatinfosfokinázy (CPK). Tyto závažné nežádoucí účinky nebyly popsány při
terapeutických dávkách, tj. dávka, při které byla zaznamenána rhabdomyolýza byla 13 mg/kg a úmrtí
při 25 mg/kg, což je téměř 100násobek terapeutického rozmezí. Včasná detekce a léčba
rhabdomyolýzy je nezbytná pro minimalizaci poškození ledvin. Rhabdomyolýza vyvolaná
předávkováním doxylaminem se léčí agresivní hydratací a alkalizací moči. Je nezbytná agresivní
hydratace intravenózními krystaloidy, jako je roztok chloridu sodného v dávce 9 mg/ml (0,9%) nebo
Ringerův laktátový roztok v dávce 300-500 ml/h u dospělého. K dnešnímu dni nebyl zaznamenán
žádný rozdíl v účinnosti mezi fyziologickým roztokem a Ringerovým laktátovým roztokem. Léčebná
opatření závisí na příznacích.
5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminika pro systémovou aplikaci, aminoalkylétery,
ATC kód: R06AA09
Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky
Doxylamin je derivát ethanolaminu s blokující aktivitou na histaminovém receptoru H1. Tím se
snižuje stimulace receptoru H1, což vede k vazodilataci, zvýšené propustnosti kapilárních stěn a
senzibilizaci receptorů bolesti.
Kromě blokování účinku zprostředkovaného H1 receptorem má doxylamin také sedativní účinky.
Bylo prokázáno, že zkracuje dobu usínání (spánková latence) a zlepšuje trvání a kvalitu spánku.
5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Po perorálním podání se doxylamin rychle a téměř úplně vstřebává. Nástup účinku je během 30 minut,
vrcholové sérové koncentrace byly zaznamenány při 99 ng/ml 2,4 hodiny po perorálním podání jedné
dávky 25 mg, účinek trvá po dobu 3-6 hodin.
Biotransformace
Metabolismus probíhá především v játrech. Byly zjištěny N-desmethyldoxylamin, N, Ndidesmethyldoxylamin a jejich N-acetyl konjugáty.
Eliminace
Doxylamin má eliminační poločas přibližně 10-13 hodin u zdravých mladých dospělých, který se u
starších pacientů zvyšuje na 12-16 hodin. Léčivá látka se primárně vylučuje močí jako nezměněný
doxylamin (přibližně 60 %) a jako metabolity nordoxylamin a dinordoxylamin. U člověka se stolicí
vylučuje pouze malé množství.
Chybí údaje o farmakokinetice doxylaminu u pacientů s poruchou funkce ledvin a jater. Lze však
očekávat zvýšenou expozici léčivé látky.
5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií chronické toxicity,
genotoxicity, reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.
Studie perorální toxicity po opakovaných dávkách u myší a potkanů ukázaly, že játra jsou cílovým
orgánem toxicity u hlodavců.

Ve studiích kancerogenity doxylamin způsoboval nádory jater u myší a potkanů a nádory štítné žlázy
u myší. Indukce enzymů CYP450 a glukuronidace tyroxinu s následným poklesem hladin tyroxinu v
séru a zvýšení hormonů stimulujících štítnou žlázu jsou nejpravděpodobnějšími mechanismy, které
jsou základem toxicity jater a indukce nádorů u hlodavců. Tento mechanismus se nepovažuje za
relevantní pro člověka.
Nebyly pozorovány žádné účinky na fertilitu potkanů ani při dávkách, které jsou daleko vyšší než
dávky doporučené v klinické praxi. Doxylamin prostupuje placentární bariérou a byl zjištěn v
embryích v koncentracích vyšších než v plazmě gravidních samic. Doxylamin-sukcinát nevykazoval
žádné teratogenní účinky ve studiích embryotoxicity. Potenciální účinky na peri- a postnatální vývoj
nebyly zkoumány.
6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:
Monohydrát laktosy
Sodná sůl kroskarmelosy
Mikrokrystalická celulosa
Magnesium-stearát
Potahová vrstva tablety:
Hypromelosa
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol
6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.
6.3

Doba použitelnosti

2 roky
6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
6.5

Druh obalu a obsah balení

(OPA/Al/PVC)/Al blistry
Velikosti balení: 7, 10, 14 a 20 potahovaných tablet v krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.
7.
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